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Wethouder Jan Mollen: “Maandag 9 december is de nieuwe spoorwegovergang aan de
Bosschendijk opengegaan voor alle verkeer. Veiliger dan eerst door andere slagbomen en
hekken, maar ook doordat u de Baarlebossche alleen nog kunt in- en uitrijden via de
Ste Bernaertsstraat. Op dit moment werken we aan de laatste kruising in het project: de kruising
Zandeweg-Molenstraat-West Vaardeke-Markt. Ook hier komt een verhoogd plateau en een
zebrapad. Let u er ook op dat bij alle kruisingen in het centrum het verkeer van rechts nu
voorrang heeft? Dit geldt niet alleen voor auto’s. Ook fietsers van rechts hebben voorrang!”

Nieuwe spoorwegovergang
Bosschendijk
Sinds 9 december is de spoorwegovergang
Bosschendijk weer open voor alle verkeer.
De nieuwe spoorwegovergang is veiliger
gemaakt door de slagbomen en het
hekwerk aan te passen. Met het nieuwe
hekwerk is het niet meer mogelijk om
vanuit de Baarlebossche linksaf richting de
Bosschendijk te gaan. Dit betekent ook dat
u vanaf de Bosschendijk niet meer de
Baarlebossche in kunt rijden, maar alleen
vanaf de Ste. Bernaertsstraat.
Komt u vanuit Hoeven? Dan kunt u het
beste rijden via de Oudenbossche
Koepelbaan (rondweg), Vaartweg, Parklaan.
Het is ook mogelijk om vanaf de
Bosschendijk de Stationsstraat in te rijden
en voor het station om te keren. Het is de
bedoeling om in de toekomst een
verbinding te maken tussen de
Franciscuslaan en de Baarlebossche.
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Kruising Zandeweg-Molenstraat-West Vaardeke-Markt
Op dit moment werken we in het centrum van Oudenbosch binnen dit project aan de laatste kruising
(Zandeweg-Molenstraat-West Vaardeke-Markt). Deze kruising is op 20 december weer open voor alle
verkeer.

Let op: alle weggebruikers – dus ook fietsers! – van rechts
hebben nu voorrang op alle kruisingen in het centrum
van Oudenbosch!
Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Managementsecretariaat, tel. 0165 - 390722 of
via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Website
Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u alle actuele informatie, diverse sfeerimpressies en informatie
over het doorlopen traject vanaf de klankbordgroepadviezen tot en met de genomen raadsbesluiten.

